
Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

július 27-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

92/2022. (VII. 27.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és a TOP Plusz Városfejlesztési 

Programterv (TVP) elfogadása tárgyú előterjesztésben szereplő döntési 

javaslatok bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

- a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) elfogadásáról, valamint 

- a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elfogadásáról 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. július 27. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

július 27-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

93/2022. (VII. 27.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a Dombóvár város településrendezési eszközeinek a 2021. évben indult, teljes 

eljárásban egyeztetésre kerülő módosításához kapcsolódó felhatalmazás tárgyú 

előterjesztésben szereplő döntési javaslat bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Dombóvár 

város településrendezési eszközeinek a 2021. évben indult, teljes eljárásban egyeztetésre 

kerülő módosítási kezdeményezéséhez kapcsolódó hatáskör átruházásról szóló 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. július 27. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

július 27-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

94/2022. (VII. 27.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

az önerő összegének módosítása a TOP-5.2.1-15 kódszámú felhívásra benyújtott 

projektekhez kapcsolódóan tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslat 

bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a TOP-5.2.1-

15 kódszámú felhívásra benyújtott, a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 

szintű komplex programok megvalósítására irányuló projektek lebonyolításához a saját 

erő összegének módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. július 27. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

július 27-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

95/2022. (VII. 27.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi tömegközlekedés ellátására 

irányuló közszolgáltatási szerződésben rögzített szolgáltatási díj módosítása 

tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslat bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága az autóbusszal 

végzett menetrend szerinti helyi tömegközlekedés ellátására irányúló közszolgáltatási 

szerződésben meghatározott díjak módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. július 27. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

július 27-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

96/2022. (VII. 27.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a MaMMa Egészségügyi Zrt. által üzemeltetett mobil emlőszűrő állomás 

kitelepülési költségeinek finanszírozása tárgyú előterjesztésben szereplő döntési 

javaslat bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a MaMMa 

Egészségügyi Zrt. által üzemeltetett mobil emlőszűrő állomás kitelepülési költségeinek 

finanszírozásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. július 27. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

július 27-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

97/2022. (VII. 27.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a Dombó-Land Kft. ügyvezetője megbízási díjának módosítása tárgyú 

előterjesztésben szereplő döntési javaslat bizottsági állásfoglalásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Dombó-Land 

Térségfejlesztő Kft. ügyvezetője megbízási díjának 2022. július 1-jétől történő 

módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. július 27. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

július 27-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

98/2022. (VII. 27.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 azonosító számú, „Tüskei iparterület fejlesztése 

és új iparterületek kialakítása” című projekthez kapcsolódó tervezési szerződés 

módosításáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

elfogadja a Gemenc Bau Kft.-nek a TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 azonosító 

számú, „Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterületek kialakítása” című 

projekthez kapcsolódó engedélyes tervezési szerződés módosítása iránti kérelmét 

és felkéri a polgármestert a tervezési szerződés módosításának aláírására. 

2. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság támogatja a Gemenc Bau Kft.-nek a TOP-

1.1.1-16-TL1-2017-00002 azonosító számú, „Tüskei iparterület fejlesztése és új 

iparterületek kialakítása” című projekthez kapcsolódó kiviteli tervezési szerződés 

módosítása iránti kérelmét és felkéri a polgármestert a tervezési szerződés 

módosításának aláírására. 

 

Határidő: 2022. augusztus 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. július 27. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

július 27-i rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

99/2022. (VII. 27.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a volt Zeneiskola épületének felújítására lefolytatott közbeszerzési eljárás 

eredményéről 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a „Volt 

Zeneiskola épületének felújítása” elnevezéssel 2022. június 23. napján 

EKR000740692022 azonosítóval indított, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része szerinti nemzeti eljárásrendben a Kbt. 

112. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazásával lefolytatott nyílt eljárásban – a 

polgármester által jóváhagyott bírálóbizottság javaslata alapján – az alábbi végső 

döntést hozza: 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvényessé 

nyilvánítja: 

 
K-Plan Építő-, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7150 Bonyhád, Bartók Béla u. 20/A.) 

 

Indokolás: Az ajánlattevő esetében kizáró okok nem állnak fenn, a szerződés 

teljesítéséhez előírt alkalmassági követelményeknek megfelel, ajánlata minden 

tekintetben megfelel az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a 

jogszabályok által meghatározott feltételeknek, esetében a Kbt. 73. § (1)-(2) 

bekezdésében felsorolt, az ajánlat érvénytelenségére vonatkozó esetek egyike sem áll 

fenn. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné 

nyilvánítja: 

 
Ajánlattevő neve, 

címe 

Érvénytelenség 

jogcíme 

Indokolás 

BÁTÉPKER 

Építőipari és 

Kereskedelmi Kft. 

(7140 Bátaszék, 

Orbánhegyi út 6.) 

Kbt. 73. § (1) 

bek. e) pont 

Ajánlattevő a Kbt. 54. § (1) bekezdésében meghatározott 

ajánlatkérő által előírt ajánlati biztosítékot az ajánlattételi 

határidőig nem fizette meg, ezért ajánlata a Kbt. 73. § (6) 

bekezdés b) pontja alapján érvénytelen. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az eljárás eredményét az érvényes ajánlat 

figyelembevételével – az ajánlattételi felhívás II.2.5) pontjában szereplő, a Kbt. 76. § 

(2) bekezdés c) pontja szerinti, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer 

értékelési szempontja szerinti értékeléssel, az abban foglalt részszempontok és 

súlyszámok, illetve a II.2.13) pontjában ismertetett és a közbeszerzési 

dokumentumokban részletezett értékelési módszer alkalmazásával – az alábbiak szerint 

hirdeti ki: 



 
Tárgy Fedezet  1. helyezett 

Volt 

Zeneiskola 

épületének 

felújítása 

90.433.383,- 

Ft 

Ajánlattevő 
K-Plan Építő-, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  

(Székhely: 7150 Bonyhád, Bartók Béla u. 20/A.) 
Pontszám 1000 
Ajánlati ár 280.171.453,- Ft 
M.2.1. szakember 

többlettapasztalata 
36 hónap 

M.2.2. szakember 

többlettapasztalata 
36 hónap 

A munkaterületen 

a vállalkozó ill. 

közreműködői 

által termelt 

hulladék szelektív 

gyűjtésének 

biztosítása 

(környezetvédelmi 

vállalás) 

(igen/nem) 

Igen, vállalta. 

 

A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy nyújtson be támogatási kérelmet 

többletfedezet biztosítására a Területi Operatív Program keretén belül a Tolna Megyei 

Önkormányzathoz. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2022. július 27. 

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 
 


